
Past Perfect Tense Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?
İngilizce zamanlar içerisinde geçmiş olayların ifade edildiği bir yapıdır. İlk öğrenim
aşamasında bazı kişiler için kafa karıştırıcı olabilen bir zamandır. Past Perfect Tense
kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta geçmiş zamanda biri daha önce, diğeri daha
sonra yaşanan iki olay olmasıdır. Hem geçmiş zamanda hem de bir sıralama dahilinde
yaşanmış olaylar Past Perfect Tense ile ifade edilir.

Past Perfect Tense Gramer Kuralları
Past Perfect Tense gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle kurulum
yapısındadır. Perfect Tense’de kullanılan have/has yardımcı fiilleri bu yapıda geçmiş zaman
haline gelerek ”had” olur; sonrasında ise fiilin üçüncü hali kullanımı gelir. Hem tekil hem de
çoğul özneler ile "had + V3" yapısı kullanılır. Olumsuz cümlede had yapısından sonra "not"
eki getirilir.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle
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I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Past Perfect Tense Yardımcı Fiil Kullanımı

Past Perfect Tense yapısında kullanılan ekler ise have-has yardımcı fiilinin geçmiş zaman
hali olan "had" yapısıdır. Tüm özneler ile birlikte kullanılan had yapısından sonra fiilin 3. hali
kullanılır.

Past Perfect Tense Yapısı ile Cümle Kurulumu

Olumlu Cümle
I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle
I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi
Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Past Perfect Tense Cümle Örnekleri ile Gramer Tablosu

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi

I had cleaned the
office. (Ben ofisi
temizlemiştim.)

I had not cleaned the
office. (Ben ofisi
temizlememiştim. )

Had you cleaned the
office? (Sen ofisi
temizlemiş miydin?)

You had cleaned the
office. (Sen ofisi
temizlemiştin.)

You had not cleaned
the office. (Sen ofisi
temizlememiştin.)

Had he/she/it cleaned
the office? (O, ofisi
temizlemiş miydi?)

He/She/It had cleaned
the office.(O, ofisi
temizlemişti.)

He/She/It had not
cleaned the office. (O,
ofisi temizlememişti.)

Had we cleaned the
office?(Biz, ofisi
temizlemiş miydik?)

We had cleaned the
office (Biz, ofisi
temizlemiştik.

We had not cleaned
the office. (Biz, ofisi
temizlememiştik.)

Had you cleaned the
office? (Siz, ofisi
temizlemiş miydiniz?)



You had cleaned the
office. (Siz, ofisi
temizlemiştiniz.)

You had not cleaned
the office.(Siz, ofisi
temizlememiştiniz.)

Had you cleaned the
office? (Siz, ofisi
temizlemiş miydiniz?)

They had cleaned the
office. (Onlar, ofisi
temizlemişti.)

They had not cleaned
the office. (Onlar, ofisi
temizlememişti.)

Had they cleaned the
office? (Onlar, office
temizlemiş miydi?

Past Perfect Tense Edilgen-Passive Voice Cümle Kuralları

İngilizce Past Perfect Tense Passive Voice cümle yapısı aşağıdaki gibidir. Etken cümlenin
öznesi, edilgen cümlede "by" ile birlikte nesne olarak yer alır. Etken cümlenin nesnesi ise,
edilgen cümlede özne olarak bulunur. Edilgen cümle yapısına, işi yapan özne belirsiz
olduğunda veya yapılan iş özneden daha önemli olduğunda başvurulur.

Olumlu edilgen cümle
yapısı

Object + had + been + verb3 (past participle)

Olumsuz edilgen cümle
yapısı

Object + had + not+ been + verb3 (past
participle)

Olumlu edilgen soru
yapısı

Had + object + been + verb3 (past participle) ?

Olumsuz edilgen soru
yapısı

Had + object + not+ been + verb3 (past
participle) ?

● Selena's life had been saved by Dr. Richard. (Selena'nın hayatı doktor Richard
tarafından kurtarılmıştı.)

● Another planet had been discovered by The Americans. (Bir başka gezegen
Amerikalılar tarafından keşfedilmişti.)

Past Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümle Kurulumu

Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru
kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza
çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

● What: Ne?
● When: Ne zaman
● Who: Kim?
● Where: Nerede?
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● Why: Neden?
● How: Nasıl?

Bu kalıplar Past Perfect Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de uygun
kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru
kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında
ise Past Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla sorulan
sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun şekilde yanıt
verilir.

Wh- question word + past tense of verb to have + subject + past participle verb + rest of
sentence?

● Who had they called before the police arrived? (Polis gelmeden önce kimi
aramışlar?)

● How had I gone to the beach when my sister was still sick? (Kız kardeşim hasta
iken sahile nasıl gitmişim?)

●  Why had William given those movies before the guests reviewed them?
(Misafirler gözden geçirmeden önce William bu filmleri neden vermiş?)

Past Perfect Tense Cümle Örnekleri

● We had slept before the film started. (Film başlamadan önce biz uyumuştuk.)
● They had known him for a long time. (Onlar, onu uzun bir zamandır

tanıyormuş.)
● The baby had cried before her father came. (Bebek babası gelmeden önce

ağlamıştı.)
● Had the water boiled when you went to kitchen? ( Sen mutfağa gittiğinde su

kaynamış mıydı? )
● Had marketing been done by the experts? (Pazarlama uzmanlar tarafından mı

yapılmış?)
● Had homes not been painted by her father? (Evler onun babası tarafından

boyanmamış mı?)
● Had the film  begin when they come? (Onlar geldiğinde film başlamış mıydı?)
● Had she left for office before I came? (Ben gelmeden önce ofise gitmek için

ayrılmış mıydı?)
● Selena's life had been saved by Dr. Richard. (Selena'nın hayatı doktor Richard

tarafından kurtarılmıştı.)
● Another planet had been discovered by The Americans. (Bir başka gezegen

Amerikalılar tarafından keşfedilmişti.)



● When she gave me the document, I had not put it in my bag. (O bana dökümanı
verdiğinde çantama koymamıştım.)

● I didn't attend the meeting because I had gone to the hospital. (Toplantıya
katılmadım çünkü hastaneye gitmiştim.)

Past Perfect Tense Boşluk Doldurma Egzersizi

1) They…………...  to leave before you came. (to decide)

2) We………...  already …………...by the time the cops arrived. (to leave)

3) I ………….. never………...  to London until last year. (to be)

4) Martin……….  already…………...  at the office when I was at the traffic. (to arrive)

5) Lue……….. out when I was there. (to go)

6) I………………... still in the office when it became dark. (not to leave)

7) My uncle was very tired because he……………..  very well (not to sleep)

8) The group…………………..  before they went on with their journey. (to rest)

9) Tim……………….  his work before the PC crashed. (to save)



10) When they came we …………... already………...  cooking. (to start)

Cevaplar:

● had decided
● had left
● had arrived
● had gone
● had not left
● had not slept
● had rested
● had saved
● has started


